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1. Pendahuluan 
 
Perkembangan persaingan dunia bisnis saat ini pada umumnya berkembang 

sedeimikian pesat. Agar bisa bertahan dan sukses dalam persaingan tersebut, suatu 
perusahaan dituntut memiliki sifat kreatif dan inovatif yang harus selalu siap dalam 
menghadapi perusahaan pasar yang dinamis. Oleh karena itu perusahaan akan berusaha 
mempertahankan pelanggannya supaya tidak direbut oleh perusahaan lain. Hal ini akan 
berdampak pada tingginya tingkat persaingan antar perusahaan dalam meraih pangsa 
pasar.  

Masalah yang dihadapi oleh PT. Viva Buana Tour and Travel Salatiga adalah 
pelanggan seringkali menemui hambatan dalam  memperoleh informasi. Data-data 
pelanggan kurang dikelola dan dimanfaatkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan 
kurang memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan secara 
personal kepada pelanggan. Perusahaan mengalami kesulitan dalam mengdapatkan 
pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama karena kurangnya hubungan yang 
emosional dengan pelanggan.[1] Untuk mengatasi masalah tersebut diusulkan 
pengembangan Customer Relationship Management yang bertugas mempermudah 
dalam mendapatkan pelanggan baru, menjaga dan mempertahankan pelanggan 
lama. Dengan penerapan aplikasi Customer Relationship Management berbasis 
web pada PT. Viva Buana Tour and Travel, salatiga  maka perusahaan tidak akan 
mengalami kesulitan dalam menginformasikan, melayani pelanggan, sehingga 
membantu pelanggan untuk mendapatkan informasi, dan membantu pelanggan  
dalam melakukan pemesanan tiket melalui website. 

 
2. Tinjauan Pustaka 
 
 Penelitian yang membahas tentang Customer Relationship Management 
sudah ada sebelumnya, seperti penelitian dengan judul “Analisa dan perancangan 
Customer Relationship Management, pada PT.Nusantara Tour  & Travel salatiga” 
oleh Niken Novitasari, 2009. Sistem  dibangun hanya melayani pemesanan tiket, 
dan laporan pembelian pemesanan. [2] Dalam penelitian tersebut sistem yang 
dibangun menggunakan konsep Customer Relationship Management. tetapi 
Sistem yang dibangun hanya menerapkan konsep dari Customer Relationship 
Management Operrasional dan Analytic. Sistem tidak menerapkan Customer 
Relationship Management strategis. 
 Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Idris Gautama s, dkk yang 
berjudul “Pembangunan Customer Relationship Management(CRM) Pada PT. 
App Tour and Travel-Jakarta”sistem ini dibangun dengan tujuan meningkatkan 
pelayanan kepada konsumen pada Pada PT. App Tour and Travel-Jakarta.[3] 
Sistem yang dibangun hanya menerapkan konsep dari Customer Relationship 
Management Operrasional dan Strategis. Melihat hal tersebut peneliti tertarik 
untuk merancang aplikasi Customer Relationship Management pada PT. Viva 
Buana Tour and Travel salatiga dengan menerapkan Customer Relationship 
Management Operasional, analytic dan strategis dengan  tujuan Perusahaan dapat 
mendayagunakan informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan, baik via 
website, email, yahoo messenger, dan call center yang bisa dijadikan umpan balik 
bagi perusahaan. 
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Customer Relationship Management (CRM) 
Customer Relationship Managemen adalah strategi bisnis inti yang 

memadukan proses dan fungsi internal, jaringan external yang menyampaikan 
nilai kepada pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. Customer Relationship 
Management didasarkan kepada data pelanggan yang berkualitas dan 
dimungkinkan dengan adanya teknologi informasi. 

Customer Relationship Management merupakan proses membangun dan 
mempertahankan hubungan jangka panjang yang menguntungkan dengan pelanggan 
melalui penyediaan pelayanan yang bernilai dan memuaskan pelanggan [4] 

Customer Relationship Management merupakan suatu fungsi yang terintegrasi 
dari segi penjualan, pemesaran, dan pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan 
pendapatan dan kepuasan pelanggan[4]. 

 
Tataran Customer Relationship Management (CRM) 
- CRM Strategis 

Pandangan ‘top-down’ tentang CRM sebagai strategi bisnis yang paling penting 
yang mengutamakan konsumen dan bertujuan mempertahankan konsumen yang 
menguntungkan.        

- CRM Operasional 
Pandangan tentang CRM yang berfokus pada proyek-proyek otomatisasi layanan, 
otomatisasi penjualan, dan otomatisasi pemasaran. 

- CRM Analitis 
Pandangan ‘bottom-up’ tentang CRM yang terfokus pada kegiatan penggalian data 
konsumen untuk tujuan-tujuan strategis dan taktis.[6] 
 

Tujuan Customer Relationship Management (CRM) 
Menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan. 
- Menggunakan informasi yang terintegrasi untuk kesempurnaan pelayanan. 
- Memperkenalkan prosedur dan saluran proses yang dapat diulang dan konsisten. 

 
 

 

 

 

 

Gambar 1 Tahapan CRM 
 

Tujuan Customer Relationship Management (CRM) 
- Menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan. 
- Menggunakan informasi yang terintegrasi untuk kesempurnaan pelayanan. 
- Memperkenalkan prosedur dan saluran proses yang dapat diulang dan konsisten. 
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Manfaat Customer Relationship Management (CRM) 
- Mendorong loyalitas pelanggan 

Aplikasi Customer Relationship Management  memungkinkan perusahaan untuk 
mendaya-gunakan informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan, baik via 
web, call center, ataupun lewat staff pemasaran dan pelayanan di lapangan. 
Konsistensi dan aksepsibilitas informasi ini memungkinkan penjualan dan pelayanan 
yang lebih baik dengan berbagai informasi penting mengenai pelanggan itu. 

- Mengurangi biaya 
Aplikasi Customer Relationship Management juga memungkinkan penjualan atau 
pelayanan dengan biaya lebih murah dalam sebuah skema program pemasaran yang 
spesifik dan terfokus. Tujuan ke pelanggan yang tepat dan pada waktu yang tepat 
pula. 

- Mengingkatkan efisiensi operasional 
Otomatisasi penjualan dan proses layanan dapat mengurangi resiko turunnya kualitas 
pelayanan dan mengurangi beban cash flow. Penggunaan teknologi web dan call 
center misalnya, akan mengurangi hambatan birokrasi dan biaya serta proses 
administratif yang mungkin timbul. 

 

3. Metodologi Penelitian 
 

Metode yang digunakan dalam perancangan dan pengembangan sistem ini 
menggunakan metode prototype. Pada tahap ini akan dibahas mengenai metode 
penelitian yang digunakan untuk merancang sistem informasi sebagai pendukung 
layanan terhadap client.Tahapan perancangan dapat dibagi menjadi tiga tahap. 
Tahap tersebut adalah tahap persiapan, tahap pengumpulan data dan kebutuhan, 
tahap pembuatan aplikasi dan implementasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
Gambar 2 Tahapan Penelitian 

Tahap I Persiapan Tahap II 
Pengumpulan Data & 

Kebutuhan 

Tahap III Pengembangan dan 
Implementasi 

Input :  
-Jadwal & Rencana 
Kerja 

Proses : 
-Berkoordinasi 
dengan PT.Viva 
Buana Tour & 
Travel untuk 
penelitian 
selanjutnya 

Output : 
-Rencana 
pengumpulan data 

Metode: 
-Studi Pustaka 

Proses: 
-Mengumpulkan data 
melalui wawancara 
-Mengelolah, 
menganalisa data dan 
kebutuhan 

Output: 
-Spesifikasi 
kebutuhan Aplikasi 
CRM (Customer 
relationship 
management) 

Input: 
- pengumpulan data 

Input: 
-Spesifikasi Kebutuhan 
-Kerangka Pengembangan 
sistem 

Proses: 
-Menyusun desain aplikasi 
berdasarkan spesifikasi 
-Melakukan Penkodean 
(Coding)berdasarkan desain 
sistem dan database 
-melakukan ujicobaaplikasii 
dan implementasi sistem 

Output:  
-Spesifikasi kebutuhan 
aplikasi CRM(customer 
relationship management) 

-Prototype 
 

Metode: 
-Prototyping Method 
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Tahap I Persiapan 
Tahap pertama dalam perancangan aplikasi Customer Relationship 

Management adalah tahap persiapan. Berdasarkan jadwal kegiatan dan rencana 
kerja yang telah disetujui, penulis mempersiapkan instrumen yang dibutuhkan 
dalam pengumpulan data dan kebutuhan aplikasi. Hal pertama yang dikerjakan 
penulis adalah berkoordinasi dengan PT. Viva Buana Tour & Travel untuk 
penelitian selanjutnya, berkaitan dengan jadwal janji temu. Setelah 
mempersiapkan instrument dan berkoordinasi dengan PT. Viva Buana Tour & 
Travel salatiga maka didapatkan jadwal spesifik mengenai janji temu dan 
pengumpulan data dengan istrument yang telah disesuaikan. 

 
Tahap II :Pengumpulan Data dan Kebutuhan 
Proses pengumpulan data. Teknik yang digunakan oleh penulis dalam 
pengumpulan data adalah : 
-Studi Pustaka 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca referensi buku 
dan jurnal yang berhubungan dengan materi penulisan 

-Wawancara 
Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara 
mendalam terhadap PT.Viva Buana Tour & Travel Salatiga yang 
bersangkutan dalam penyelesaiaan pelayanan yang lebih baik. 

-Observasi 
Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian dan 
peninjauan langsung terhadap permasalahan yang diambil. 
 

Pendeskripsian Kebutuhan 
Pada tahapan ini juga dilakukan analisa sistem secara lebih detail baik 

proses, prosedur dan fungsi sesuai data yang telah dikumpulkan. Penggambaran 
sistem yang telah ada dengan UML (Unified Modeling Language)  

 
Tahapan Analisis 

Membangun aplikasi Customer Relationship Management pada PT. Viva 
Buana Tour & Travel salatiga. Yang akan memberikan pelayanan dan bukan 
berarti tidak ada sistem sama sekali didalam pelayanan Customer Relationship 
Management pada PT. Viva Buana Tour & Travel. Berikut proses bisnis dalam 
melayani pelanggan. 
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Gambar 3  Proses Bisnis  

Pada  PT.Viva Buana Tour & Travel 
 

Hasil dari analisa penulis terhadap sistem Customer Relationship 
Management pada PT. Viva Buana Tour & Trave salatiga.  Sistem yang berjalaan 
saat ini sistem lama tersebut masih mengalami beberapa kendala. Kendala yang 
dihadapi masih mengalami kekurangan dalam melayani pelanggan, pelanggan 
sulit dalam mencari informasi yang baru pada PT. Viva Buana Tour & Travel. 

 
Tahap III : Pembuatan Aplikasi dan Implementasi 

Tahap ketiga dalam tahapan penelitian adalah tahap pengembangan 
aplikasi. Pada tahap ini, spesifikasi kebutuhan sistem yang telah didapat dari tahap 
kedua menjadi acuan tahap ketiga. Kebutuhan sistem digunakan untuk membuat 
desain aplikasi. Aplikasi yang akan dirancang dikembangkan dengan 
menggunakan metode prototype. Setelah menyusun desain aplikasi, dilakukan 
pengkodean aplikasi yang menghasilkan prototyping aplikasi Customer 
Relationship Management. Setiap tahap atau fase pengembangan sistem pada 
metode prototype merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses 
yang harus dilakukan. Berikut tahapan metode prototype : 
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Gambar 4 Tahap Metode Prototype 

Perancangan Sistem 
Desain aplikasi perangkat lunak menggunakan Unified Modeling 

Language (UML) atau biasa disingkat dengan UML adalah himpunan struktur dan 
teknik untuk pemodelan desain program beriorentasi objek (OOP) serta 
aplikasinya UML adalah metodologi untuk pengembangan sistem OOP dan 
sekelompok perangkat tool untuk mendukung pengembangan sistem 
tersebut.Desain aplikasi dirancang dengan menggunakan beberapa Diagram yang 
terdapat pada UML. Diagram tersebut antara lain, Use Case Diagram, Activity 
Diagram, Class Diagram, dan Sequence Diagram. 

- Use Case Diagram 
Berikut merupakan gambar dari Use Case Diagram sistem informasi Customer 
Relationship Management PT.Viva Buana Tour & Travel salatiga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 5 Use Case Diagram 
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 Gambar 5 merupakan Use Case Diagram Sistem Informasi Customer 
Relationship Management PT. Viva Buana Tour & Travel salatiga. Actor Non 
Member dan Member memiliki wewenang untuk masuk kedalam sistem dan 
melakukan beberapa aktifitas, seperti mengisi form pendaftaran, melihat 
pemesanan, mencari informasi penerbangan, mengisi reservasi, memberikan 
keluhan dan saran untuk member, mengganti rincian pemesanan untuk member 
dan non member. Sementar Actor Admin memiliki fungsi khusus yakni Admin 
dapat melakukan aktifitas manajemen data customer dan transaksi pembelian, 
memberikan promo penerbangan, memberikan ucapan selamat ulang tahun 
kepada member, menampilkan tempat wisata kepada member sesuai tujuan 
penerbangan, mengkonfirmsi penerbangan kepada member sebelum 
keberangkatan atau cek in, mengirimkan autentifikasi tiket kepada member dan 
non member. 
 
- Class Diagram  
  Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, package, dan 
objek berserta hubungan satu sama lain. Diagram ini berfungsi memberikan 
gambaran jelas akan hubungan antara komponen dalam sistem. Gambar class 
diagram lihat gambar 6 class diagram terdiri dari 9 entity utama. User, 
pembelian, penerbangan, penerbangan_user, promo, kritik_saran, 
tiket_non_member, tujuan wisata dan review. Berdasarkan class diagram inilah 
dapat ditentukan struktur pembangunan aplikasi sistem informasi Customer 
Relationship Management PT. Viva Buana Tour and Travel salatiga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 6 Class Diagram 
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4.Implementasi dan Pengujian Sistem  
Arsitektur Customer Relationship Management (CRM) 
Pada tahap ini akan lebih dijelaskan dengan detail tentang arsitektur Customer 
Relationship Management (CRM) yang diusulkan, dimana website merupakan 
sarana yang digunakan sebagai penghubung dengan perusahaan PT. Viva Buana 
Tour & Travel salatiga. Seperti dapat dilihat pada gambar 7 berikut ini. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Arsitektur CRM 
 

Melalui website, pelanggan dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan 
dimana setiap pelanggan mungkin mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. 
Selain itu juga disediakan fasilitas untuk reservasi penerbangan. Dan setiap kali 
ada reservasi dari website akan terhubung dengan Admin. Dimana admin dapat 
melihat semua reservasi yang terjadi melalui website, disertai dengan data 
pelanggan yang melakukan reservasi tersebut. 

Secara lebih spesifik aplikasi yang dibangun melalui website dan 
dirancang untuk menjawab masalah-masalah yang ada pada PT. Viva Buana Tour & 
Travel salatiga, dijelaskan sebagai berikut : 
1. Masalah keterbatasan informasi bagi para pelanggan PT. Viva Buana Tour & 

Travel salatiga, diatasi dengan disediakan suatu website sebagai sarana antara PT. 
Viva Buana Tour & Travel salatiga dengan pelanggannya, atau yang disebut 
customer applications atau web self service. Website ini menyediakan informasi 
penerbangan dan tujuan wisata. Dengan website pelanggan dapat mengakses 
informasi yang dibutuhkan, untuk member mendapat kelebihan, yaitu mendapatkan 
discount. Dengan cara ini PT. Viva Buana Tour & Travel salatiga dapat menarik 
pelanggan baru sekaligus mempertahankannya sebagai pelanggan tetap. 

 
  Customer 
  Lifecycle     
CRM Operasional                                                     CRM Strategis 

         
 
 Partial 
 Functional 
 Solutions 
 
 
 
 
 
  Complete 
  Integrated 
 Solutions 

     Acquire 
 

       Enhance       Retain 

Promo 
Register 
Cari 
Penerbangan 
Informasi 
Tempat Wisata 

 
 
Kritik dan 
Saran 

Fasilitas 
Member 
Ucapan ulang 
tahun 
Pemberitahuan 
keberangkatan 

Sales Force Automation Customer Support 

Integrated CRM Applications 
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2. Masalah loyalitas pelanggan pada PT. Viva Buana Tour & Travel salatiga, diatasi 
dengan membership. Selain itu, kemudahan akses informasi dan reservasi melalui 
website, juga merupakan sala satu upaya peningkatan pelayanan PT. Viva Buana 
Tour & Travel salatiga terhadap pelanggan. Dengan disediakan fasilitas keanggotaan 
atau membership dimana pelanggan akan diberikan keuntungan jika melakukan 
reservasi melalui website, untuk member juga medapat kelebihan yaitu mendapat 
selamat ulang tahun dan pemberitahuan keberangkatan. 

 
Sistem yang diusulkan ini memenuhi tahap Customer Relationship 

Management (CRM), yaitu tahap Acquire (mendapatkan pelanggan), retain 
(mempertahankan) dan enchance (mengembangkan) sistem juga menerapkan 
arsitektur Customer Relationship Management operasional, strategis dan 
analytik. Berikut penjelasan dari masing-masing tahap. 
a.Tahap Acquire dengan menggunakan CRM Operational. 

Register 
Strategi untuk menarik pelanggan baru menggunakan jasa . Viva Buana Tour 

& Travel salatiga. Dengan memberikan fasilitas keanggotaan, dan 
keuntungan lain yang didapat dengan mendaftar jadi member, salah satunya 
bisa mendapatkan keuntungan pemberitahuan keberangkatan.  
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Daftar Member 

Promo  
dengan menggunakan CRM Strategis. Strategi ini bertujuan untuk menarik 

calon pelanggan dalam berinteraksi dengan PT. Viva Buana Tour & Travel 
salatiga.  
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Gambar 9  Promo 

Cari Penerbangan  
dengan menggunakan strategi CRM Operasional. Strategi untuk menarik 

pelanggan baru pada PT. Viva Buana Tour & Travel salatiga. Strategi ini 
bertujuan agar pelanggan atau member mudah untuk melakukan proses 
reservasi tiket karena website telah menyediakan form untuk pencarian 
penerbangan. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10 Cari Penerbangan 
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Informasi  
menggunakan strategi CRM Operasional. Strategi untuk menarik 

pelanggan baru pada PT. Viva Buana Tour & Travel salatiga. Ini juga disebut 
sebagai Customer Relationship Management operasional. Dengan cara ini 
pelanggan atau member dapat mencari informasi dengan mudah dan cepat.  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 11 Informasi 
 

Tempat Wisata.  
Strategi untuk menarik pelanggan baru pada PT. Viva Buana Tour & 

Travel salatiga. Ini juga disebut sebagai Customer Relationship Management 
operasional. dan tentu saja cara ini membantu PT. Viva Buana Tour & Travel 
salatiga untuk mempertahankan pelanggannya secara terus menerus. Mempermudah 
pelanggan dalam mencari objek-objek wisata sesuai tempat tujuan pelanggan. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 12 Tujuan Wisata 
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b.Tahap Retain dengan menggunakan CRM Operational. 
Fasilitas Member 

Dengan mendaftar menjadi member, mendapatkan keuntukang  discount 
dengan adanya discount yang didapat oleh member, hal itu akan membuat 
member untuk terus melakukan pemesanan, dan tentu saja cara ini dapat 
membantu PT. Viva Buana Tour & Travel salatiga untuk mempertahankan 
pelanggannya secara terus menerus. 

 
Ucapan selamat ulang tahun  

Strategi untuk menarik pelanggan baru pada PT. Viva Buana Tour & 
Travel salatiga. Merupakan Customer Relationship Management strategis. 
Dengan menerapkan strategi ini tentu saja cara ini membantu PT. Viva Buana 
Tour & Travel salatiga untuk mempertahankan pelanggannya secara terus 
menerus. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 13 Ulang Tahun Member 
 

Pemberitahuan Keberangkatan 
Strategi untuk menarik pelanggan baru pada PT. Viva Buana Tour & 

Travel salatiga. Merupakan Customer Relationship Management strategis. 
Dengan menerapkan strategi ini tentu saja cara ini membantu PT. Viva Buana 
Tour & Travel salatiga untuk mempertahankan pelanggannya secara terus 
menerus. Admin akan mengirmkan informasi pemberitahuan keberangkatan 
melalui email pelanggan yang sudah ada dalam database perusahaan.  
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Gambar 14 Pemberitahuan Keberangkatan 
 

c. Tahap enhance 
Tahap ini merupakan tahap pengembangan dimana pelanggan dapat 
memberikan nilai tambah bagi pt PT. Viva Buana Tour & Travel salatiga.  
 
Saran dan Keluhan 
Aplikasi ini merupakan tempat bagi pelanggan untuk menghubungi PT. Viva 
Buana Tour & Travel salatiga, bila ada keluhan atau ada masalah yang 
dihadapi pelanggan, serta penyampaian saran. Dan bagi PT. Viva Buana Tour 
& Travel salatiga dengan adanya aplikasi ini, apabila ada masalah dari 
pelanggan, dapat cepat diketahui dan diatasi. Saran-saran dari pelanggan 
dapat digunakan oleh PT. Viva Buana Tour & Travel salatiga untuk 
meningkatkan pelayanan kepada pelanggannya sehingga hubungan dengan 
pelanggan dapat terjalin dengan baik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Gambar 15 Kritik dan Saran 
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d.CRM Analytic 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 16 Persentase Pembelian User per bulan 
 

Gambar 16 menampilkan persentase pembelian. Maksud dari persentase 
tersebut adalah admin bisa melihat pelanggan mana yang paling sering melakukan 
pemesanan atau pelanggan mana yang paling setia kepada perusahaan. Dari data 
tersebut perusahaan bisa  melihat pelanggan yang paling sering berinteraksi 
dengan perusahaan maka pelanggan tersebut harus di jaga dan dipertahangkan dan 
memberikan nilai tambah kepada pelanggan tersebut. 
 
Pengujian Aplikasi 
Pengujian dilakukan dengan melakukan pencobaan pada fungsi-fungsi yang 
disediakan pada aplikasi. Pada percobaan ini juga dilakukan evaluasi dan 
perbaikan agar aplikasi yang dibangun dapat berjalan sesuai dengan kondisi yang 
diharapkan. Pengujian dilakukan dengan metode Blackbox Testing. 
Tabel Operasi Login 

Operatio
n ID 

Kondisi Respon Hasil 

01 Username dan 
password valid 

Homepage yang sesuai 
dengan setiap level 
user 

Sukses 

02 Username dan 
password 
kosong 

Peringatan error, form 
login muncul lagi 

Gagal 

03 Username dan 
password terisi 

Peringatan error, form 
login muncul lagi 

Gagal 



18 
 

tapi tidak valid 
 
Tabel Operasi Input 

Operation 
ID 

Kondisi Respon Hasil 

01 Semua data 
terisi  

Pemberitahuan data 
berhasil disimpan 

Database 
bertambah 

02 Data ada yang 
kosong sebagian 
atau seluruhnya  

Peringatan error, form 
input muncul lagi 

Gagal 

03 Semua data 
terisi tetapi tidak 
valid, karakter, 
jumlah karakter 
tidak valid. 

Peringatan error, form 
input muncul lagi 

Gagal 

04 Terjadi 
redundant data 
input 

Peringatan error, form 
input muncul lagi 

Gagal 

 
Tabel Lihat Data 

Operation 
ID 

Kondisi Respon Hasil 

01 Memilih navigasi lihat 
pada data yang ingin 
ditampilkan 

Menampilkan data 
terpilih 

Data 
terpilih 
tampil 

 
Tabel Operasi Lihat Laporan 
Operation 

ID 
Kondisi Respon Hasil 

01 Memilih 
navigasi 
laporan 

Menampilkan laporan sesuai 
navigasi yang dipilih 

Laporan 
tampil 

 
Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa PT. Viva 
Buana Tour and Travel salatiga  membutuhkan sebuah sistem informasi Customer 
Relationship Managment untuk mendapatkan pelanggan, menjaga dan 
mempertahankannya. 

Sistem Customer Relationship Management dapat membantu perusahaan 
dalam menyelesaikan masalah sebagai berikut : 

1. Dengan website digunakan untuk mendukung Customer Relationship 
Management pada PT. Viva Buana Tour and Travel salatiga dapat 
diharapkan komunikasi dengan pelanggan dan calon pelanggan menjadi 
lebih variatif.  
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2. Pelanggan dapat melakukan komplain terhadap perusahaan secara cepat 
dan mudah, sehingga perusahaan mendapatkan feedback (umpan balik) 
dari pelanggan guna peningkatan mutu layanan. 

3. Dengan adanya aplikasi Customer Relationship Management maka 
perusahaan tidak akan mengalami kesulitan dalam mempromosikan, 
menginformasikan, melayani pelanggan, sehingga membantu pelanggan 
untuk mendapatkan informasi, dan membantu pelanggan dalam melakukan 
pemesanan tiket pesawat. 

4. Aplikasi Customer Relationship Management (CRM) menyediakan media 
pelayanan berupa website yang dapat membantu perusahaan dan 
pelanggan dalam berinteraksi dan komunikasi, yaitu melalui sarana 
pelayanan pelanggan berupa kritik dan saran. 

5. Dengan aplikasi ini maka perusahaan tidak merasa kesulitan dalam 
mengelola dan menyimpan data pelanggan yang telah melakukan 
transaksi, sehingga perusahaan tidak merasa kesulitan menghubungi 
pelanggan untuk diberikan informasi mengenai informasi penerbangan. 
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